
VERZEKERINGSSECTOR

Claimclubs woekerpolis vechten vooral ook tegen elkaar
Cor de Horde
Amsterdam

Wie kent de film niet? In Monty 
Python’s Life of Brian is het Bijbel-
se Judea bezet door de Romeinen 
en een ondergrondse verzetsbe-
weging met de naam People’s 
Front of Judea vecht tegen de 
machthebber. Wie is voor hen 
de grootste vijand? Rome? Nee 
hoor, zegt hun leider, acteur John 
Cleese. De allergrootste vijand, 
dat is de concurrerende verzets-
club Judean People’s Front.

Het lijkt de woekerpolisaffaire 
wel. De verzekeringssector heeft 
6,5 miljoen woekerpolissen ver-
kocht. Maar de sector vindt niet 
één hechte verzetsclub tegenover 
zich, maar meerdere organi-
saties. Die werken niet samen, 
maar strijden soms onderling.

Deze week kwamen de 
John Cleese als leider van het People’s Front of Judea; niet te 
verwarren met het Judean People’s Front.  FOTO: HOLLANDSE HOOGTE

stichting Wakkerpolis en de 
Consumentenbond met een dag-
vaarding richting Nationale-Ne-
derlanden. Of eigenlijk: met twee 
dagvaardingen — ieder één. Dat 
is vreemd, want ruim twee jaar 
geleden kondigden beide nog 
een innige samenwerking aan. 

Dat zelfs twee organisaties die 
vriendschap hebben gesloten 
over één dossier niet met dezelf-
de tekst kunnen komen, tekent 
de verdeeldheid tussen de ver-
schillende clubs die vanaf 2010 
het levenslicht zagen. Vele zijn 
louter commercieel of worden ge-

financierd door een commerciële 
partij die bij winst binnenloopt. 
Dat ligt ook aan de basis van de 
onmin: de organisatie die een 
proces wint, strijkt een vergoe-
ding op van tientallen procenten 
van de binnengehaalde claim. 

De grootste partij is Woeker-
polis.nl, dat collectieve zaken 
heeft lopen tegen ASR, Reaal (nu 
Vivat), Aegon en Nationale-Ne-
derlanden. Een van de mannen 
van het eerste uur van die organi-
satie, Pieter Lijesen, vertrok vijf 
jaar geleden en begon een eigen 
organisatie: Woekerpolisproces. 
Hij heeft de afgelopen jaren veel 
zaken aangekondigd, maar tot nu 
toe is het gebleven bij individuele 
processen.

Daarnaast is er Wakkerpolis 
van Bert Jan Tiesinga, met als ad-
vocaat Adriaan de Gier. Deze club 
richt zich ook op NN. De bewan-

delde weg is anders: eerst bij het 
Kifid, het klachteninstituut van 
de sector, een oordeel vragen over 
de zogeheten eerste kosten in 
de polissen van NN. Met die uit-
spraak in de zak is nu de dagvaar-
ding uitgebracht. Bij NN botst De 
Gier met Woekerpolis, want de 
rechtbank is al een heel eind op 
dreef met de eerste zaak. 

Voor de Consumentenbond 
speelt iets heel anders. Die vindt 
het lastig om met commerciële 
partijen samen te werken die 
alleen voor de eigen leden opko-
men. De bond streeft van ouds-
her naar goede voorwaarden voor 
alle Nederlanders, of het nu gaat 
om strijkijzers of om polissen.

Maar veel organisaties zien de 
juridische kosten nu torenhoog 
worden, zodat ze misschien bin-
nenkort toch gaan samenwerken. 
Ruziemaken is een dure hobby.

Veel organisaties  
zien door alle 
onderlinge strijd de 
juridische kosten 
torenhoog oplopen
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